
 

 

 المحاضرة الثانية

 تقنية حياتية  /د. عالء جبار عبد                                                        

 خصائص االحياء المجهرية 

ٌجب التعرف على خصائص االحٌاء المجهرٌة بصورة تفصٌلٌة منفردة او مجتمعة فقد ٌتطلب 

معرفة خصائص كائن حً مجهري معٌن وتشخٌصه والبحث عن قابلٌته النتاج منتج معٌن , ان 

خالٌا االحٌاء المجهرٌة هً خالٌا مفردة صغٌرة الترى اال بالمجهر وعموما نحن نتعامل مع 

وهً تحتوي على االالف او المالٌٌن من خالٌا االحٌاء   Culturesلمجهرٌة مزارع االحٌاء ا

المجهرٌة , ان المزارع المحتوٌة على نوع واحد من االحٌاء المجهرٌة تسمى المزارع النقٌة 

Pure cultures   واذا احتوت المزارع على اثنٌن او اكثر من االحٌاء المجهرٌة تسمى

ومن اهم الخصائص التً ٌجب التعرف علٌها لتشخٌص   Mixed culturesالمزارع المختلطه 

 االحٌاء المجهرٌة  :

: ان المادة التً تنمو علٌها   Cultural characteristicsالخصائص المزرعٌة  -1

او الوسط  Culture mediaاالحٌاء المجهرٌة فً المختبر تسمى الوسط الزرعً 

غٌر عضوٌة وقد تدعم بمركب الغذائً وتحتوي هذه االوساط على محالٌل المالح 

عضوي او اكثر وقد تستعمل بعض االنسجة النباتٌة او الحٌوانٌة لتنمٌة الفاٌروسات 

وتؤثر الظروف الفٌزٌاوٌة فً نمو او تثبٌط االحٌاء المجهرٌة , فبعض االحٌاء 

م تسمى البكترٌا المحبة  7-0المجهرٌة تستطٌع النمو فً درجة حرارة تتراوح بٌن 

 .mesophilic bم تسمى 30واخرى فً حرارة  psychrophilic bacteriaللبرودة 

م تسمى محبة للدرجات الحرارٌة العالٌة 70وكذلك على حرارة عالٌة قد تصل الى 

thermophilic b. وتحتاج بعض االحٌاء المجهرٌة الى االوكسجٌن الجويAerobic 

b.  فً حٌن تنمو اخرى فقط فً غٌاب االوكسجٌنAnaerobic B.  . 

: ان مستعمرات االحٌاء المجهرٌة   Microscopic examinationالفحص المجهري  -2

النامٌة على انواع مختلفة من االوساط الغذائٌة ٌمكن مشاهدتها دون الحاجه الى قوة 

تكبٌر ولكن الخالٌا المفردة التً تتكون منها هذه المستعمرات الٌمكن رؤٌتها اال 

بٌر العالٌة وتقاس ابعاد الكائن المجهري بوحدة قٌاس باستخدام المجهر ذي قوة التك

على  Filmتسمى الماٌكرومٌتر وتفحص االحٌاء المجهرٌة بالمجهر بعد تحضٌر غشاء 

 شرٌحة زجاجٌة وهذه التحضٌرات تصبغ عادة واحٌانا ٌمكن فحصها بدون صبغ .

:ان الحكم على الكائن   Metabolism characteristicsالخصائص االٌضٌة  -3

المجهري بكونه مفٌدا او ضارا هو انعكاس لنوع التحوالت الكٌمٌائٌة التً ٌستطٌع القٌام 

بها وفً تشخٌص االحٌاء المجهرٌة ٌجب معرفة المعلومات التفصٌلٌة عن فعالٌتها 

حٌث انها قد تتشابه فً الصفات االخرى التً  Biochemical testالكٌموحٌوٌة 

التً هً من االحٌاء المجهرٌة التً  Escherichia coliٌصعب تمٌٌزها فمثال بكترٌا 

  typhiتعٌش فً القناة الهضمٌة لالنسان الٌمكن تفرٌقها بالفحص المجهري عن بكترٌا 



 

 

Salmonella  التً تسبب مرض التٌفوئٌد  ولكن ٌمكن التفرٌق بٌنهما باستعمال بعض

 الفحوصات الكٌموحٌوٌة .

ان التقنٌات المختبرٌة الحدٌثة   Chemical characterizationالخصائص الكٌمٌائٌة  -4

جعلت باالمكان تكسٌر االحٌاء المجهرٌة الى عدة اجزاء وفحص بعض المكونات 

االساسٌة للخلٌة مثل جدار الخلٌة , وغشاء الخلٌة والتراكٌب النووٌة والتً ٌمكن تحلٌلها 

لتركٌب الكٌمٌائً لجدار كٌمٌائٌا فالتركٌب الكٌمٌائً لجدار خلٌة البكترٌا ٌختلف عن ا

خلٌة الفطرٌات كذلك فأن هناك اختالفات فً التركٌب الكٌمٌائً لجدار الخلٌة فً 

المجامٌع البكتٌرٌة المختلفة كما فً االختالف بٌن البكترٌا الموجبة والسالبة لصبغة 

كرام . ان الفرق الرئٌسً بٌن انواع الفاٌروسات ٌعتمد على نوع الحامض النووي الذي 

 . DNAاو   RNAحتوٌه حٌث قد ٌكون هذا الحامض اما ت

: فً السنوات االخٌرة اتجه العلماء لتشخٌص Gen-tic chaالخصائص الوراثٌة  -5

المنقى من االحٌاء المجهرٌة ,  DNAاالحٌاء المجهرٌة على اساس المقارنه بٌن تشابه 

لخالٌا الحٌة او حٌث ٌمكن وباستخدام تقنٌات مختبرٌة معٌنه عمل هذا االختبار على ا

 النقً المستخلص منها . DNAعلى الحامض النووي 

 

 :  Microbial Nomenclature تسمية االحياء المجهرية  -

بعد معرفة خصائص الكائن المجهري بصورة واضحة ٌمكن وصفه بغٌة التعرف          

علٌه وتشخٌصه ثم تسمٌته , وٌستعمل نظام عالمً فً تسمٌة اإلحٌاء المجهرٌة كما فً 

  Binomial system of nomenclatureالكائنات الحٌه االخرى وٌسمى نظام الثنائً 

ي على اسم الجنس وٌبدأ بحرف كبٌر والجزء وٌشتمل هذا النظام على جزئٌن , االول ٌحتو

الثانً ٌحتوي اسم النوع وٌبدأ بحرف صغٌر وهذه االسماء اوالكلمات  مشتقه من اللغة 

وٌجب وضع خطوط تحت   Bacillus subtilisالٌونانٌة او الالتٌنٌة او حورت الٌها مثل 

 لغة الالتٌنٌة .األسماء او تكتب مائلة او بلون غامق وهذه االسماء لها معانً بال

عصٌات الحلٌب ,   Lactobacillusمعناها عصٌات صغٌرة ,   Bacillusمثل 

Clostridium  , معناها مغزل صغٌرMicrococcus  معناها حبات صغٌرة واسماء

عالم امراض  Erwin smithنسبة الى العالم  Erwiniaسمٌت على اسماء العلماء مثل 

الذي شخص المسبب  Albert Neisserنسبة الى العالم   Neisseriaالنبات المشهور و 

لمرض السٌالن واحٌانا ٌضاف اسم الشخص الذي اعطى االسم للكائن المجهري مثل 

Bacillus coagulans (Hammey)  او قد ٌقسم النوع الى ضروب مثل

Streptococcus lactis var. maltigenes  . 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Classification of Bacteriaتقسٍم البكتٍرٌا 

رٕجذ أعبنٛت  ,ٚؼزًذ رقغٛى انجكزٛشٚب ػهٗ انؼالقخ ثًُٛٓب أٔ ثًؼُٗ آخش كثشح أٔ قهخ انزشبثّ ثًُٛٓب 

يخزهفخ نزذذٚذ دسجخ انزشبثّ ثٍٛ انجكزٛشٚب انًخزهفخ يٍ انصفبد انظبْشٚخ ) انًٕسفٕنٕجّٛ( 

 ٔانفغٕٛنٕجٛخ ٔانًضسػٛخ ٔانًشضٛخ ٔانجٛئٛخ ٔغٛشْب .

 صفخ يؼُٛخ أًْٛخ ػهٗ غٛشْب يٍ انصفبد نهذصٕل ػهٗ:كثٛشاً يب رؼطٙ 

  Natural Classificationرقغٛى طجٛؼٙ 

نٕٛضخ ػالقخ انجكزٛشٚب ثجؼضٓب ػهٗ  Phylogenetic Classificationأٔ رقغٛى رطٕس٘ 

 أعبط يُشأْب انًذزًم ٔرطٕسْب .

شٚب ٔانذهقبد انًفقٕدح ًٚكٍ انٕصٕل نًثم رنك انزقغٛى نٕ رٕفشد يؼهٕيبد كبفٛخ ػٍ عبئش انجكزٛ

ثًُٛٓب ٔنكٍ رنك غٛش يزٕفش دبنٛأ .ٔنزنك فجُبء يثم رنك انزقغٛى يٍ انصؼٕثخ ثًكبٌ فٙ انٕقذ 

 انذبنٙ  ًٔٚكٍ انزؼشف دبنٛبً ػهٗ :

 -التقسٍم الطبٍعً للبكتٍرٌا :

جذ أعبنٛت ٚؼزًذ رقغٛى انجكزٛشٚب ػهٗ انؼالقخ ثًُٛٓب أٔ ثًؼُٗ آخش كثشح أٔ قهخ انزشبثّ ثًُٛٓب ٔرٕ

يخزهفخ نزذذٚذ دسجخ انزشبثّ ثٍٛ انجكزٛشٚب انًخزهفخ يٍ انصفبد انظبْشٚخ ٔانصفبد األخشٖ 

 ٔانزٙ أشٛش إنٛٓب عبثقبً .

 Artificial System-التقسٍم االصطناعً للبكتٍرٌا :

َٕع آخش يٍ انزقغٛى ٚغًٗ انزقغٛى االصطُبػٙ أٔ انزقغٛى انشكهٙ ْٕٔ ٚؼزًذ ػهٗ صفبد ٚغٓم  

ْٔزا انزقغٛى رٔ فبئذح ػًهٛخ نزؼشٚف انجكزٛشٚب غٛش انًؼشٔفخ ثبإلضبفخ إنٗ أَّ ٚجٍٛ  يالدظزٓب .

هخ نزكٍٕٚ انؼالقبد ثٍٛ ْزِ األدٛبء انذقٛقخ . ٔرؼزًذ طجٛؼخ ْزِ انؼالقبد ػهٗ انًؼبٚٛشانًغزؼً

ْٛكم انزقغٛى . ٔثذكى انذبجخ َشأ رقغٛى انجكزٛشٚب ػهٗ ْزا األعبط . فًثالً ًٚكٍ االعزُزبج أٌ 

انجكزٛشٚب انكشٔٚخ قشٚجخ يٍ ثؼضٓب انجؼض ٔأَٓب َشأد ٔٔضؼذ يغ ثؼضٓب انجؼض يُفصهخ ػٍ 

 انجكزٛشٚب انؼصٕٚخ أٔ انذهضَٔٛخ أٔ انخٛطٛخ .

 Numerical Taxonomyالتقسٍم العددي للبكتٍرٌا 

َظشاً نؼذو إيكبَٛخ ثُبء رقغٛى طجٛؼٙ نهجكزٛشٚب نقهخ انًؼهٕيبد انًزٕفشح ػُٓب ٔػٍ انذهقبد 

انًفقٕدح فًٛب ثُٛٓب , َٔظشاً نؼذو كفبٚخ انزقغٛى االصطُبػٙ أٔ انشكهٙ نهجكزٛشٚب نٕضغ ْٛكم 

صطُبػٙ رزغٛش يٍ ٔقذ رقغًٛٙ ثبثذ ٔدائى , فبنقًٛخ انزقغًٛٛخ نهصفبد انًخزهفخ فٙ انزقغٛى اال

نزنك َشأ َٕع آخش يٍ انزقغٛى ٚغًٗ انزقغٛى انؼذد٘  ٜخش دغت االكزشبفبد انًغزًشح .

Numerical Taxonomy . ٚأخز فٙ انذغجبٌ كم اإلخزالفبد ثُفظ انقًٛخ انزقغًٛٛخ ْٕٔ 

جكزٛشٚب ٔيًب عٓم إجشاء ْزا انُٕع يٍ انزقغٛى ْٕ ٔجٕد انذبعجبد اٜنٛخ انزٙ رقٕو ثًقبسَخ ان

 انًخزهفخ ػهٗ أعبط جًٛغ انصفبد انًخزهفخ ٔرٕضٛخ ْزِ اإلخزالفبد فٙ جذأل عٓهخ

ٔٚؼبة ػهٗ ْزا انُٕع يٍ انزقغٛى ػذو إٚضبح األًْٛخ انزقغًٛٛخ نجؼض انصفبد انٓبيخ ػهٗ  

نزنك فٓزا انزقغٛى ال ٕٚضخ انؼالقبد انزطٕسٚخ انزٙ  غٛشْب يٍ انصفبد راد األًْٛخ انًذذٔدح.

 ٗ انٕصٕل إنٛٓب ثبنزقغٛى.ٚشج

 التقسٍم على أساس التشابه فً األحماض النووٌة :

( T( ٔثٛبيٍٛ ) Aػهٗ انقٕاػذ األسثغ انًؼشٔفخ آدٍَٛ )  D N Aٚذزٕ٘ انذًض انُٕٔ٘ 

( ٔفٙ انغهغهخ انًضدٔجخ نٓزا انذًض انُٕٔ٘ رشرجظ قٕاػذ C( ٔعٛزٕعٍٛ )Gٔجٕاٍَٛ)

( T( ثشاثطخ إشزشاكٛخ ثالثٛخ . ٔرشرجظ قٕاػذ انثبًٍٚٛ )C( ثقٕاػذ انغٛبٚزٕعٍٛ )Gانجٕاٍَٛ )

( ثشاثطخ إشزشاكٛخ ثُبئٛخ .ٔػهٗ رنك ركٌٕ َغجخ انجٕاٍَٛ = َغجخ انغجبٚزٕعٍٛ Aثقٕاػذ اٜدٍَٛ)

 . فٙ أ٘ ثكزٛشٚب . كًب ركٌٕ َغجخ األدٍَٛ = َغجخ انثبًٍٚٛ

ألدٍَٛ ٔانثبًٍٚٛ فٙ انذًض انُٕٔ٘ كزنك فإَّ كهًب صادد َغجخ انجٕاٍَٛ ٔانغجبٚزٕعٍٛ رقم َغجخ ا

% فإٌ َغجخ األدٍَٛ + 06أل٘ ثكزٛشٚب . ٔثًؼُٗ آخش كهًب كبَذ َغجخ انجٕاٍَٛ + انغجبٚزٕعٍٛ = 

% نكم يًُٓب َٔغجخ 06% . فٓزا ٚؼُٙ أٌ َغجخ كم يٍ انجٕاٍَٛ ٔانغجبٚزٕعٍٛ =06انثبًٍٚٛ = 

 % نكم يًُٓب .06كم يٍ األدٍَٛ ٔانثبًٍٚٛ = 



 

 

 حياء المجهرية :تصنيف اال

    Taxonomyعلم التصنيف   

 هو العلم الذي ٌهتم بتشخٌص وتسمٌة الكائنات الحٌة وتقسٌمها الى مجامٌع , واشتقت كلمة 

Taxonomy   منTaxis  وتعنً ترتٌب وNomos    وتعنً قانون أي قانون الترتٌب . أما

فمشتقة من كلمة ٌونانٌة معناها نظم التقسٌم التً أوجدها علماء    Biosystematicsكلمة 

 التارٌخ الطبٌعً االوائل .

ٌمكن تصنٌف اي مجموعة كبٌرة من االحٌاء المجهرٌة الى مجامٌع صغٌرة من خالل استعمال 

فئات تصنٌفٌة متسلسلة لتنظٌم الكائنات الحٌة على اساس المستوٌات المختلفة من التشابه وهً 

 لفئات هً :ا

 وٌضم الكائنات ذات الطبٌعة او الصفة االساسٌة الواحدة  speciesالنوع 

 وٌضم االنواع المتشابهه genusالجنس 

 وتضم االجناس المتشابهه tribeالقبٌلة 

 وتضم االجناس او القبائل المتشابهه familyالعائلة 

 وتضم العوائل المتشابهه  orderالرتبة 

 تب المتشابههوتضم الر  classالصف 

 وتضم الصفوف المتشابهه phylumالشعبه 

 وتضم الشعب المتشابهه kingdomالمملكه 

ان هذا الترتٌب الهرمً ٌضم الفئات الرئٌسٌة فً تصنٌف الكائنات الحٌه وان اهمٌه وضع هذا 

النظام هً لتنظٌم الحقائق والمعلومات عن االعداد الكبٌرة المختلفة من الكائنات الحٌه وصٌاغة 

العالقات بٌن المجامٌع الصغٌرة فضال عن ذلك فانه ٌسهل معررفة صفات المجامٌع التً تضم 

 عدادا كبٌرة من االنواع . ا

ان نظام تسمٌة وتصنٌف االحٌاء المجهرٌة ٌخضع لبعض التحوٌرات والسبب فً ذلك ان 

المختصٌن فً علم االحٌاء المجهرٌة لم ٌعرفوا لحد االن جمٌع ماٌجب معرفته عن االحٌاء 

 المجهرٌة حٌث الٌزال لحد االن اكتشاف احٌاء مجهرٌة جدٌدة .

 


